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Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza 

miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei 

może sprzeciwiać. J. Paweł II 
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W tym roku ponownie z mieszkańcami uczciliśmy Święto odzyskania Niepodległości 

przez Polskę. Wspólnie odśpiewaliśmy Hymn Narodowy, śledziliśmy w telewizji obchody 

Święta Narodowego.  

11 listopada to dla nas, Polaków, jedna z najważniejszych dat w kalendarzu. Właśnie wtedy 

obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. To właśnie 11 listopada 1918 r., po 123 latach 

zaborów, nasz kraj znów pojawił się na mapie Europy. Wspomnianego dnia, słynny polski przywódca 

 i działacz niepodległościowy Józef Piłsudski, został Naczelnym Dowódcą Wojsk Polskich,  

a przebywające na naszych ziemiach oddziały obcych żołnierzy, zaczęły się z nich wycofywać. 

Ponownie mogliśmy zacząć się cieszyć ze swojego własnego domu – Polski, która przez wiele lat 

zawłaszczona była przez Rosję, Prusy i Austrię. Polska mogłaby nigdy nie odzyskać niezależności, 

gdyby nie niezłomność wielu naszych przodków, którzy przelali krew za utraconą Ojczyznę. Pomimo 

usilnych prób naszych nieprzyjaciół, którzy walczyli ze wszystkim, co wiąże się z naszym narodem, 

nie zdołano zabić ducha polskości. Ani Niemcom, ani Rosjanom nie udało się narzucić naszym 

rodakom swojej kultury i języka w ramach tzw. procesów rusyfikac ji i germanizacji. Polacy 

odzyskując niepodległość po ponad 100 latach „niebytu” – co jest fenomenem na skalę globalną – po 

raz kolejny udowodnili zaś, że są jednym z najbardziej niestrudzonych i najbardziej dumnych narodów 

świata. 

Co by się stało, gdyby nie bohaterstwo przodków, którzy walczyli o naszą niepodległość? Dziś 

prawdopodobnie nie mówilibyśmy w języku polskim; nie moglibyśmy pewnie też demonstrować 

dumy z naszych narodowych symboli – flagi oraz godła państwowego; a wielkie czyny, jakich 

dokonywali Polacy na przestrzeni wieków, zostałyby zapomniane. Polska mogłaby przepaść na 

zawsze. 
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Zabawa Andrzejkowa 

 27 listopada na oddziale III odbyła się zabawa Andrzejkowa. Ty razem 

mieszkańcy bawili się na nowo wyremontowanej Sali. Jako co roku uroczystość rozpoczęła 

się od pysznego poczęstunku i kawy. Następny były zabawy i oczywiście wróżby. Na 

zakończenie na mieszkańców czekała miła niespodzianka : pyszny posiłek zamówiony  

w restauracji. Wszyscy chętnie uczestniczyli w zabawach przygotowanych przez opiekunów  

i już z niecierpliwością oczekują na kolejną zabawę.  

Galeria z zabawy 
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Rozrywka 

Tata próbuje zmobilizowad Jasia do nauki. 

- Jasiu, jak dostaniesz piątkę to dam ci 10 złotych. 

Następnego dnia, w szkole, Jasiu podchodzi do nauczycielki i szepcze: 

- Proszę pani, chce pani łatwo zarobid pięd złotych? 

 

- Tato, kto to jest alkoholik? - pyta Jasiu. 

- Widzisz te cztery drzewa? Alkoholik widzi osiem. - odpowiada ojciec. 

- Ale tato, tam są tylko dwa drzewa... 

 

Nauczyciel na lekcji polskiego pyta się Jasia: 

- Jaki to czas? Ja się kąpię, ty się kąpiesz, on się kąpie... 

- Sobota wieczór, panie profesorze 
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Humor z zeszytów szkolnych 

  Odyseusz zrzucił z siebie żebraczy strój i stanął w całej swojej okazałości przed 

przerażonymi zalotnikami.  

  Dedal potrafił różne rzeczy, więc pewnego dnia żona Minosa urodziła dziecko.  

  Kreon sprawił Eteoklesowi huczny pogrzeb.  

  Jednym z filozofów greckich był Demokryt z Abwery.  

  Chłop wolał iść gdzieś pod drzewo, byle nie robić u pana.  

  Chłop był wyciskany przez pana.  

  Na obrazie Chełmońskiego widzimy chłopa i woły, stoją bosi, ubrani w siermięgi i 

przepasani krajkami.  

  Podczas burzy babcia wystawiła święty obraz, aby piorun uderzył w niego, a nie w dom.  

  Gospodyni doiła krowę i ryczała wniebogłosy.  

  Zamożni chłopi nigdy nie wychodzili za mąż za biednych, tylko za siebie.  

  Dzieci nie miały od dawna w ustach bochenka chleba.  

  Jeżeli człowieka porazi prąd elektryczny, należy go wyciągnąć z kontaktu i zakopać w 

ziemi.  

  W Australii dotkliwie odczuwa się brak rąk do pracy i dlatego jest mały przyrost naturalny.  

  Dziedziczność pozwala wyjaśnić, dlaczego skoro dziadek i ojciec nie mieli dzieci, to i my 

będziemy bezdzietni.  

  Ludzie pierwotni mieli narządy z kamienia.  

  Aby ustrzec tasiemca przed chorobami, należy często myć ręce.  

  Człowiek jest ssakiem, bo nie znosi jajek, a jeśli, to je zjada.  

  Kogut był własnością Marka, który piał codziennie na pobudkę.  

  Papuga potrafi mówić nawet takie wyrazy, których człowiek nie powtórzy.  

  Kochanowski stara się uderzyć w najczulsze miejsca szlachcica.  

  Pasek dobrze czuł się na wsi, lubił zwierzęta i dlatego się ożenił.  

  Krasicki opisał w bajkach charaktery ludzkie. Są to zwierzęta.  

  Jednym z nałogów szlacheckich w XVIII wieku było pijaństwo, któremu Krasicki 

poświęcił wiele czasu i wysiłku.  

  Po pierwszym rozbiorze Krasicki zostaje przyłączony do Prus.  

  Kajetan Koźmian przez 25 lat gładził swój język.  
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Kartka z kalendarza 

 

Listopad 

 

 

 

 

Elżbieta  

Handzlik 

Im. 19.11 

 Siostra 

 Elżbieta 

 Im.19.11 
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Albowiem trzeba, żeby każdy człowiek miał jakiekolwiek miejsce dokąd mógłby pójść” 

F.M. Dostojewski 

KALENDARIUM LISTOPADOWE 

LISTOPAD - jedenasty miesiąc w roku, według używanego w Polscekalendarza 

gregoriańskiego, ma 30 dni.Nazwa miesiąca (według Brücknera) pochodzi od opadających 

jesienią liści (por. czes.listopad, błr.лістапад / listapad,ukr.листопад / lystopad, ; 

chorw.listopad ‛październik’). Łacińska nazwa November (‘dziewiąty miesiąc’; zobacz: 

kalendarz rzymski) została zapożyczona przez większość językóweuropejskich. 

Święta Listopadowe 

ŚWIĘTA LISTOPADOWE 
1 Listopada 

   Wszystkich Świętych (katolickie) 
2 Listopada 

   Dziady (etniczne słowiańskie) 
   Zaduszki 
3 Listopada 

   Święto Myśliwych 
4-10 Listopada 

   Światowy Tydzień Przestrzeni Kosmicznej 
6 Listopada 
   Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Eksploatacji Środowiska Naturalnego podczas 

Wojen i Konfliktów Zbrojnych (ONZ) 
9 Listopada 

   Światowy Dzień Jakości 
   Międzynarodowy Dzień Walki z Faszyzmem i Antysemityzmem 
10 Listopada 

   Dzień Przewodników i Ratowników Górskich 
11 Listopada 

   Narodowe Święto Niepodległości 
12 Listopada 
   Dzień Drwala 

14 Listopada 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Miesi%C4%85c
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rok
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84
http://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Br%C3%BCckner
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jesie%C5%84
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_czeski
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_bia%C5%82oruski
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_ukrai%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_chorwacki
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=November&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kalendarz_rzymski
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_%28mowa%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_%28mowa%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_%28mowa%29
http://halloween.friko.net/dzien_wszystkich_swietych.html
http://halloween.friko.net/dziady.html
http://halloween.friko.net/zaduszki.html
http://halloween.friko.net/11_listopada.html
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   Światowy Dzień Chorych na Cukrzycę  
   Dzień Seniora 
15 Listopada 

   Światowy Dzień Systemów Informacji Geograficznej  
   Święto Matki Bożej Ostrobramskiej - Matki Miłosierdzia 

   Światowy Dzień Rzucania Palenia  
16 Listopada 
   Międzynarodowy Dzień Tolerancji (ONZ)  

   Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych (ONZ) //3 niedziela listopada  
17 Listopada 

   Dzień Studenta 
20 Listopada 
   Święto Wina 

   Dzień Uprzemysłowienia Afryki (ONZ)  
   Powszechny Dzień Dziecka (ONZ) 

21 Listopada 
   Dzień Pracownika Socjalnego  
   Światowy Dzień Telewizji (ONZ) 

   Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień 
22-26 Listopada 

   Dni Honorowego Krwiodawstwa w Polsce 
24 Listopada 
   Katarzynki 

   Dzień bez Futra 
25 Listopada 
   Światowy Dzień Pluszowego Misia  

   Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet (ONZ)  
29 Listopada 

   Dzień bez Kupowania  
   Dzień Podchorążego  
   Międzynarodowy Dzień Solidarności z Palestyńczykami (ONZ)  

30 Listopada 
   Andrzejki 

 

 

 

http://halloween.friko.net/dzien-studenta.html
http://halloween.friko.net/swieto_wina.html
http://halloween.friko.net/katarzynki.html
http://halloween.friko.net/andrzejki.html
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Uroczyste otwarcie 
 W dniu 12 listopada 2014 r.  w Domu Pomocy Społecznej w Bobrku miało miejsce 

uroczyste otwarcie zmodernizowanych w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu 

Współpracy obiektów placówki.Projekt „Dom przyjazny mieszkańcom. Poprawa 

świadczonych usług w DPS w Bobrku” realizowany przez Powiat Oświęcimski uzyskał 

dofinansowanie w wysokości 1 901 196 zł ze środków szwajcarskich w ramach projektu 

„Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” wdrażanego przez Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej w Krakowie. Na uroczystość zostali zaproszeni m.in.  Marszałek Województwa 

Małopolskiego – Marek Sowa, Starosta Powiatu Oświęcimskiego – Józef Krawczyk, 

Burmistrz Gminy Chełmek – Andrzej Saternus,Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej w Krakowie – Wioletta Wilimska oraz liczne grono zaproszonych gości. 

Galeria z uroczystości 

 

 

Przemowa Pana Dyrektora 

Mariusza Sajaka i zaproszeni 

goście 
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Zmodernizowane obiekty : 

 

 

 

Na oddziale I i III powstały 

sala komputerowa  i 

oranżeria 

Werandy na oddziale I i III 

zostały wyremontowane i 

wyposażone do zajęd 

terapeutycznych 
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Wyremontowana weranda 

na oddziale V została 

wyposażona w  huśtawki i 

fotele, gdzie mieszkaocy 

mogą odpoczywad 

Zmodernizowana rehabilitacja 

została wyposażona w 

specjalistyczny sprzęt, który 

pozwoli na lepszą rehabilitację 

naszych mieszkaoców 
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Teren rekreacyjny przed 

oddziałem IV został 

wyposażony w specjalną 

bezpieczną nawierzchnię 

W ramach projektu powstała kolejna 

winda, która umożliwia mieszkaocom 

wózkowym i mniej sprawnym 

bezpieczny dojazd do Kaplicy, na 

rehabilitację do gabinetu psychologa lub 

na oddział V 
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Zabawy Andrzejkowe w Naszym Domu 

 

Andrzejki w Hostelu II 

 W dniu 20 listopada o godzinie 14.00 wszyscy mieszkańcy Hostelu II wyruszyli do 

Restauracji „Magda” by tam w atmosferze wróżb i zabaw uczcić „Andrzejki”  

 Pensjonariusze bardzo chętnie brali udział w przygotowanych wcześniej zabawach 

m.in. tańce przebierańce, kaczuszki, pociąg czy wreszcie mogli też dowiedzieć się co czeka 

ich w niedalekiej przyszłości. Całą imprezę uświetniła nam muzyka zespołu „Bobrowiacy”. 

W tym miejscu chcemy podziękować mieszkańcom Hostelu I za przyjęcie zaproszenia  

i wsparcie muzyczne oraz  p. Włodzimierzowi za czuwanie nad oprawą muzyczną  

i udzielanie pozwolenia chętnym  którzy chcieli wykazać się talentem wokalnym.  

 

Zabawa zakończyła się o godz. 18.00. Już nie możemy doczekać się kolejnej.  

 

Katarzyna Bogudzińska  
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Andrzejki na Oddziale V 

 Mieszkańcy oddziału V również uczcili Andrzejki. Opiekunki zadbały o piękny 

wystrój sali i pyszny poczęstunek. Najbardziej podobały się mieszkańcom przygotowane 

zabawy, tańce i oczywiście wróżby. Poniżej galeria z imprezy.  
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Wypoczynek w Poroninie 

Mieszkańcy Hostelu I przebywali w listopadzie na wyjeździe rekreacyjnym w 

Poroninie. Tamtejsze atrakcje powodują, że zawsze jest wielu chętnych na wyjazd. Byliśmy 

już tam po raz kolejny. Przyciąga nas wspaniała atmosfera i  uśmiechy na twarzach. Te trzy 

dni były pełne wrażeń. Kąpiel w basenach termalnych, szczególnie wieczorami przy muzyce i 

kolorowych światłach powodowała relaks i przyjemność zabaw w wodzie. W ośrodku, gdzie 

mieliśmy noclegi korzystaliśmy z wielu ciekawych gier. Chłopaki zakochali się w bilardzie 

(mamy nadzieję, że Dyrekcja naszego domu przemyśli sprawę):), świetnie sobie radzili i w 

momencie opanowali zasady gry . A w kuchni serwowano nam wspaniałe posiłki i pyszną 

kawkę według życzeń o każdej porze dnia. W ostatni dzień spędziliśmy mile czas przy grillu i 

muzyce w specjalnie do tego przeznaczonej góralskiej chatce. I co ciekawe,  w pierwszym 

dniu pobytu przywitał nas śnieg, który padał przez całą noc. Zobaczyliśmy zimę w pełnej 

krasie. Zachwycaliśmy się pięknymi widokami podczas wycieczki  po okolicy, a zakup 

pamiątek i oscypków należy już do rytuału naszych wyjazdów.  

Mieszkańcy Hostelu odkąd poznali uroki basenów termalnych i innych uroków okolicy 

Poronina ciągle pytają, kiedy wyjazd następny?:)  

p. Ewa Olejniczak 

Galeria z wycieczki : 
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Relaks na termach….było super!!!!! 

Wieczorami czas na rozrywkę 
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Dzień Pracownika Socjalnego – 21 listopad 

"Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego 

czynów. Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi. ”  

— Jan Paweł II 

21 listopada ustanowiono Dniem Pracownika Socjalnego jest świętem wszystkich 

pracowników służb społecznych, którzy realizują zadania na rzecz osób i rodzin 

potrzebujących wsparcia w rozwiązywaniu trudnych problemów codziennego życia. 

Dzisiejsze Święto to podziękowanie i uhonorowanie Państwa pracy, którzy swoją życiową 

drogę zawodową dedykowali służbie drugiemu człowiekowi". 
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Święta tuż…tuż…  
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Zamyślenia 

 
Wtedy jest Boże Narodzenie 

Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego brata 
i wyciągasz do niego ręce,  

jest Boże Narodzenie.  
 

Zawsze, kiedy milkniesz, aby wysłuchać, 

jest Boże Narodzenie.  
 

Zawsze, kiedy rezygnujesz z zasad, 
które jak żelazna obręcz uciskają ludzi 

w ich samotności, 

jest Boże Narodzenie.  
 

Zawsze, kiedy dajesz odrobinę nadziei "więźniom", 
tym, którzy są przytłoczeni ciężarem fizycznego,  

moralnego i duchowego ubóstwa, 

jest Boże Narodzenie.  
 

Zawsze, kiedy rozpoznajesz w pokorze, 
jak bardzo znikome są twoje możliwości 

i jak wielka jest twoja słabość, 

jest Boże Narodzenie.  
 

Zawsze, ilekroć pozwolisz by Bóg  
pokochał innych przez ciebie,  

 

Zawsze wtedy, 
jest Boże Narodzenie.  

 
Matka Teresa z Kalkuty 
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„Prezent dla Mikołaja” D. Gellner 

 

A ja się bardzo, bardzo postaram 

I zrobię prezent dla Mikołaja. 

 

Zrobię mu szalik piękny i nowy, 

Żeby go nosił w noce zimowe. 

D. Gellner 

 

I żeby nie zmarzł w szyję i w uszy, 

Gdy z burej chmury śnieg zacznie prószyć. 

 

Niech się ucieszy Mikołaj Święty, 

Tak rzadko ktoś mu daje prezenty. 
 


